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Til Årsmøtet i CSF - 2021
Kommentarer til CSF Budsjett 2021
Året 2021 vil bli et vanskelig år med reduserte inntekter både fra utleie av seil loftet og
vakthold.
Mens utgiftene kan forventes å bli nesten i samme størrelse unntatt lønn som vil gå ned
Inntekter
1. Kontingent

Vi forventer alle medlemmer betaler

2. Sponsor midler. Vi er nødt til å få inn sponsormidler både til klubb drift og NM Express.
3. Kurs inntekter. Vi må ta betalt for kurs og treneravgift for de aktivitetene vi har.
4. Utleie seilloftet. Vårsesongen blir det så godt som ingen utleie.
5. Vakthold Båthavn
Det er stor usikkerhet om vi får noe vakthold i båthavnene. Vi fikk
på rona i fjor, og har sagt at vi er interessert også i år.
6. Koronastøtte Her må vi håpe på at myndighetene åpner for en ny kompensasjons
pakke til å dekke noe av utleietapet vi lider første halvår 2021. Vi har fått utbetalt støtte
for siste halvår 2020 i januar 2021.
7. Vi har søkt om LAM midler til den nye ribben vi kjøpte i 2020. Kan utgjøre Kr 40 000
8. Kiosk salg under ulike tilstelninger
9. Grasrot fra Norsk tipping
10. Moms kompensasjon mellom 5-7% av driftsutgiftene i 2020
11. Tippemidler Kjeltringholmen ble utbetalt i 2020
12. Ingen post
13. Fakturering av tjenester til andre klubber
14. Ingen post
15. Moms refusjon kr 100 000 for bygging av HC toalett Kjeltringholmen er det søkt om
med mulig utbetaling i april.
16. Salg av utstyr. Forventer ingen salg av utstyr i 2021.
Utgifter
17. Utgifter til seilaktiviteter
18. Budsjettet til NM Express må som minimum gå i 0. Se eget ark
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19. Lønn. Forventer noe lavere lønnsutbetaling da vakthold blir betydelig mindre i 2021
20. Vi har økt budsjett posten for sosiale aktiviteter siden vi har et jubileums år.
21. Kostnader i posten administrasjon inngår Internett, abonnementer, forsikring regnskap
etc
22. Investering i nye Optimister og utstyr og drakter. Vi har investert kr 23500 i 2 brukte
optimister.
23. Båtplasser leies av kommunen og vi leier vinterlagringsplasser.
24. Vi har satt av midler til vedlikehold av Seilloftet.
25. Vedlikehold Kjeltringholmen
26. Drift CSF andel av drift av renseanlegg, renovasjon og vann.
27. Strøm Kjeltringholmen
28. Ingen post
29. Ingen post
30. Reklame. Dette inkluderer banner for å vise vi er 140 år
31. Kontingent til NSFog Agder seilkrets
32. Ingen post
33. Støtte til aktive unge seilere.
34. Ingen post
35. Ingen post
36. Ingen post
Summen av inntekter og utgifter gir et lite overskudd på kr 4000, så vi vil være sårbare
for spesielt inntektssvikt.

Kristiansand den 25. mars 2021
For styret i CSF
Ragnar Nielsen,
Leder
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